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	 Είναι	γνωστό,ότι	οι	δολοφονικές	επιθέσεις	και	τα	πογκρόμ	εναντίον	μεταναστών	αποτελούν	πάγια	τακτική	των	φασιστών.
Άλλωστε	αυτό	είναι	το	μέλλον	που	οραματίζονται.Η	φυσική	εξόντωση	όσων	δεν	ταιριάζουν	με	τα	άρια	πρότυπα	τους	και	όσων	
αντιστέκονται	ορέξεις	τους.
Δεν	έχουμε	ψευδαισθήσεις	ότι	το	κράτος	θα	μας	προστατέψει	από	τη	ναζιστική	βία.Στο	χέρι	μας	είναι	η	πόλη	και	οι	γειτονιές	μας	
να	μη	γίνουν	πεδία	δράσης	των	νεοναζί	δολοφόνων	της	χρυσής	αυγής.
Παραθέτουμε	το	κείμενο	της	αντιφασιστικής	συνέλευσης	NO	PASARAN	σχετικά	με	τη	δολοφονία	του	Σαχτζάτ	Λουκμάν.

Τάγματα εφόδου στις μέρες μας; Μα που είναι επιτέλους το κράτος;
Να το, το κράτος!

	 Τα	ξημερώματα	της	17ης	Γενάρη,	δολοφονείται	στα	Πετράλωνα	ο	Σαχτζάτ	Λουκμάν	εργάτης	μετανάστης	Πακιστανικής	
καταγωγής.	Οι	δολοφόνοι	του	Χρήστος	Στεργιόπουλος	(πυροσβέστης	από	τα	Γιάννενα)	και	Διονύσης	Λιακόπουλος,	Έλληνες	φα-
σίστες.	Το	εν	λόγω	γεγονός	δεν	αποτελεί	«μεμονωμένο	περιστατικό	το	οποίο	δεν	είναι	ανεκτό	στη	Δημοκρατία	μας»	όπως	δήλωσε	
ο	υπουργός	δημόσιας	τάξης	Νίκος	Δένδιας.	Αντίθετα	είναι	πάγια	τακτική	των	περίφημων	ταγμάτων	εφόδου	της	νεοναζιστικής	
οργάνωσης	Χρυσής	Αυγής,	μέλη	των	οποίων	είναι	και	οι	δολοφόνοι	του	Σαχτζάτ	Λουκμάν.	Συνήγορος	υπεράσπισης	του	Χρήστου	
Στεργιόπουλου	ο	γνωστός	Γιαννιώτης	μεγαλοδικηγόρος	Αντώνης	Φούσας,	πρώην	βουλευτής	και	υπουργός	της	Νέας	Δημοκράτιας.		
Αυτή	η	συνάντηση	δεν	είναι	καθόλου	τυχαία,	αφού	κράτος	και	παρακράτος	με	τον	καιρό	ταυτίζονται.	
Στους	δολοφόνους	δεν	αποδόθηκαν	ρατσιστικά	κίνητρα	εκ	μέρους	της	δικαστικής	εξουσίας,	ενώ	ο	Χρήστος	Στεργιόπουλος	και	
η	γραμμή	υπεράσπισής	του,	ισχυρίζονται	ότι	ο	ίδιος	δεν	είναι	ρατσιστής.	Πάραυτα	τα	ευρήματα	τα	οποία	βρέθηκαν	στα	σπίτια	
των	δύο	δολοφόνων	περιλαμβάνουν	50	προεκλογικά	φυλλάδια	της	χρυσής	αυγής,	μαχαίρια	τύπου	πεταλούδα,	ρόπαλα,	σφαίρες	
πολεμικού	τουφεκιού,	σφεντόνες,	αεροβόλο	όπλο,	μεταλλικά	σφαιρίδια,	στιλέτα,	σουγιάδες,	σιδερογροθιά	ενώ	οι	ίδιοι	τη	βραδιά	
της	δολοφονίας	κυκλοφορούσαν	οπλισμένοι	με	μαχαίρια	και	πεταλούδες	και	με	καλυμμένη	την	πινακίδα	του	οχήματος	στο	οποίο	
επέβαιναν.	Γεγονός	που	αποδεικνύει	περίτρανα	ότι	ο	«νυκτερινός	περίπατός»	τους	είχε	ως	στόχο	την	εύρεση	υποψήφιου	μετανάστη	
για	ξεκοίλιασμα.	Οι	ίδιοι	από	τη	μεριά	τους,	σε	μία	τραγική	προσπάθειά	τους	να	δικαιολογήσουν	τη	
δολοφονία,	ισχυρίστηκαν	ότι	το	θύμα	«τους	εμπόδιζε	με	το	ποδήλατό	του	τη	διέλευση	του	δρόμου».	
Το	επίσημο	κράτος	λοιπόν,	επιλέγει	να	συγκαλύψει	τους	φασίστες	υποβαθμίζοντας	το	γεγονός	ως	κάτι	
«μεμονωμένο»	και	χρησιμοποιεί	τη	δολοφονία	για	να	διαφημίσει	(στην	προσπάθειά	του	να	πλασάρει	
ένα	φιλελεύθερο	δημοκρατικό-κοινωνικό	προσωπείο)	την	υποτιθέμενη	«νέα	αντιρατσιστική	πολιτική»	
της	κυβέρνησης.	Στα	πλαίσια	αυτής,	από	τις	22	Ιανουαρίου	2013	λειτουργούν	τηλεφωνικές	γραμμές	
και	αστυνομικά	γραφεία	καταγγελίας	περιστατικών	ρατσιστικής	βίας	για	τα	οποία	όμως	ισχύει	το	εξής	
παράλογο:	αν	οι	καταγγέλλοντες	είναι	μετανάστες	που	δεν	διαθέτουν	τα	επίσημα	κρατικά	έγγραφα	πα-
ραμονής	στη	χώρα,	θα	συλλαμβάνονται	και	θα	ενεργοποιείται	η	διαδικασία	απέλασής	τους!	Λαμβάνο-
ντας	υπόψη	ότι	ο	αριθμός	των	μεταναστών	που	δεν	διαθέτουν	κρατικά	έγγραφα	(χάρη	στις	εσκεμμένες	
κωλυσιεργίες	και	στην	άρνηση	του	κράτους)		είναι	μεγάλος	και	δεδομένου	ότι	οι	άνθρωποι	αυτοί	θα	
φοβούνται	μην	απελαθούν,	είναι	λογικό	συμπέρασμα	ότι	σε	περίπτωση	που	δεχτούν	επίθεση	ποτέ	δεν	
θα	την	καταγγείλουν.	Όχι	ότι	για	τους	«νόμιμους	μετανάστες»	η	«Δικαιοσύνη»	δεν	είναι	εξίσου	τυφλή.	
‘Ετσι	η	πλάστιγγά	της	γέρνει	πάντα	υπέρ	των	φασιστών.	
Η	αντιμετώπιση	αυτή	από	μεριάς	κράτους	δε	μας	εκπλήσσει	και	ούτε	περιμέναμε	κάτι	διαφορετικό	από	
αυτό	και	τους	θεσμούς	του.	Καθώς,	η	προστασία	που	παρέχει	σε	κάθε	λογής	αντικοινωνικό	ναζιστικό	
απολίθωμα	είναι	πάγια	πολιτική	του	επιλογή.	Αρκεί	κάποιος	να	αναλογιστεί	το	πώς	αντιμετωπίζει	τους	
κοινωνικούς	αγωνιστές	(απεργούς,	αντιεξουσιαστές,	καταληψίες,	αρνητές	στράτευσης,	φυλακισμένους	αγωνιστές,	αγωνιζόμενους	
ενάντια	στα	μεταλλεία	χρυσού,	κτλ):	δημόσια	διαπόμπευση	αυτών	και	των	οικογενειών	τους,	ποινικοποίηση	των	διαπροσωπικών	
τους	σχέσεων	και	των	πολιτικών	τους	πεποιθήσεων,	βασανιστήρια,	εξοντωτικές	διώξεις,	συλλογική	απόδοση	ευθυνών		(η	παρουσία	
ενός	ατόμου	στο	φυσικό	χώρο	που	διεξάγεται	ένας	αγώνας	είναι	αρκετός	για	να	του	φορτωθεί	ο	μισός	ποινικός	κώδικας).	Σε	αντίθε-
ση	πάντα	με	την	αντιμετώπιση	που	χρίζουν	οι	φασίστες:	παρά	το	γεγονός	ότι	οι	περιπτώσεις	στις	οποίες	έχουν	βρεθεί	στην	κατοχή	
τους	οπλοστάσια	και	βόμβες	είναι	ουκ	ολίγες,	παρά	την	αποδεδειγμένη	σχέση	τους	με	το	οργανωμένο	έγκλημα	και	την	εκτέλεση	
συμβολαίων	θανάτου,	πέφτουν	«στα	μαλακά»	όσον	αφορά	τις	ποινές,	δεν	τους	αποδίδονται	τα	πραγματικά	κίνητρα	(πχ	περίπτωση	
Σαχτζάτ	Λουκμάν)	ενώ	σε	πολλές	περιπτώσεις	δεν	έχουν	καθόλου	κυρώσεις!	Εννοείται	δε	ότι	κανένας	εισαγγελέας	δεν	έχει	δώσει	
ποτέ	εντολή	για	δημοσίευση	των	προσωπικών	τους	στοιχείων,	εκτός	από	τις	περιπτώσεις	που	εργαλειακά	χρησιμοποιούνται	για	την	
προάσπιση	του	δημοκρατικού	προσωπείου	του	κράτους.
Φυσικά,	εμείς	από	την	πλευρά	μας	δεν	απαιτούμε	μία	«διαφορετική-πιο	ανθρώπινη»	αντιμετώπιση	από	το	κράτος	καθώς	αυτό	
ανέκαθεν	επέλεγε	και	θα	επιλέγει	τη	φασιστική	διαχείριση	των	αγωνιζόμενων	κομματιών	της	κοινωνίας,	των	μεταναστών	και	όλων	
αυτών	που	του	περισσεύουν.	Αυτή	άλλωστε	είναι	η	δουλειά	του.	
Η	δική	μας	η	ευθύνη	απέναντι	στην	ιστορική	μνήμη	αλλά	και	τη	συνείδησή	μας,	είναι	η	καταπολέμηση	του	φασισμού	από	όπου	
και	αν	προέρχεται	μέσα	από	το	λόγο	μας	και	τον	δυναμικό	αντιφασισμό.	Δε	θα	αφήσουμε	τις	γειτονιές	και	τις	πόλεις	μας,	βορά	στις	
ορέξεις	των	φασιστών,	των	υπερασπιστών	και	των	υποστηρικτών	τους.

Οι απαντήσεις στα ναζιστικά απολιθώματα θα δοθούν από όλες και όλους εμάς εδώ και τώρα!



Ούτε για καφέ…
Στις 21 Φλεβάρη, η μπατσοκρατεία που επικράτησε (12 διμοιρίες ΜΑΤ + 
οι υπόλοιποι  μπάτσοι) έδωσε μια ψευδαίσθηση ασφάλειες στα χρυσαύ-
γουλα της πόλης. Νόμισαν ότι με τις πλάτες των μπάτσων θα έβλεπαν 
το φως της ημέρας και αποπειράθηκαν να βγουν από τις τρύπες τους. 
Θέλησαν να πιουν καφέ σε κεντρική καφετέρια αμέσως μετά τη λήξη της 
παρέλασης. Όμως δεν τα υπολόγισαν καλά. Αντιφασίστες και αντιφα-
σίστριες τους εντόπισαν και τους έκαναν να καταλάβουν ότι όταν λένε 
«ούτε στα γιάννενα-ούτε πουθενά…» το εννοούν. Τα αυγά για άλλη μια 
φορά ξεφτιλίστηκαν.  Γλίτωσαν το σπάσιμο όχι επειδή κλαψούριζαν «δεν 
είμαι χρυσαυγίτης, δεν ξέρω τίποτα…» αλλά επειδή η καφετέρια ήταν 
ασφυκτικά γεμάτη και ο κίνδυνος να πάθει τίποτα κανας άσχετος ήταν 
μεγάλος. Πάντως το μήνυμα δόθηκε:
«Ούτε για καφέ, ούτε για ποτά - τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά»   
Δυστυχώς το σαμποτάζ του Indymedia δεν επιτρέπει να απολαύσουν όλοι 
το αφιέρωμα με τα Χεσμένα Αυγά. 

…Μην πιστεύεις και ερεύνα!
Γνωρίζετε ότι το 1824 οι λαϊκές μάζες της Πελοποννήσου θέλησαν να λυντσάρουν  τον Κολοκοτρώνη;   
Ότι δεν υπάρχει ούτε μία λαογραφική ή ιστορική πηγή της περιόδου αυτής, που να αναφέρει την ύπαρξη 
κρυφού σχολειού; (φυσικά, αφού δεν υπήρξε ποτέ). Ότι ο  Π. Πατρών Γερμανός σύμφωνα με τα απομνη-
μονεύματα του δεν βρισκόταν στην αγία λαύρα την 25η Μαρτίου; 
Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θα βρείτε στην μπροσούρα που εξέδωσε η ομάδα Ενάντια Στη Λήθη 
με θέμα το 1821. Μια απόπειρα να προσεγγιστεί εκείνη η περίοδος από την σκοπιά των εκμεταλλευόμε-
νων και να αποδομηθούν οι μύθοι και οι διαστρεβλώσεις που κυριαρχούν στην επίσημη εθνική ιστορία, 
κυρίως όπως διδάσκεται στα σχολεία. Λίγο ψάξιμο αρκεί για να αποδειχτεί ότι ο εθνικισμός έχει κοντά 
ποδάρια. Αν δεν έπεσε στα χέρια σας (μοιράστηκε σε 10 χιλιάδες κομμάτια σε όλα τα λύκεια του λεκα-
νοπεδίου) μπορείτε να τη βρείτε στη διέυθυνση  http://esl.radio-i.org/images/1821/sxoliko.pdf

Χρυσά Αυγά. 30 χρόνια αίσχος
Στις 20/3 παρουσιάστηκε στον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο το βιβλίο «Η μαύρη βίβλος της 
χρυσής αυγής» από το συγγραφέα Δημήτρη Ψαρρά. Η συστηματική του έρευνα αποκαλύπτει κάποια 
από τα διαχρονικά χαρακτηριστικά των αυγών. Έμμισθοι των μυστικών υπηρεσιών, συνεργάτες 
των μπάτσων, τραμπούκοι - δολοφόνοι εναντίων μεταναστών και αγωνιστών (αρκεί βέβαια να την 
πέφτουν 30 σε 1, κοινώς κότες), πατενταρισμένοι ναζιστές όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν 
και άλλα πολλά. 

Τα παιδιά του Γκέμπελς ποιον είχανε πατέρα?
Το ξέραμε από καιρό ότι τα χρυσαυγα είναι μαστόρια στο τρολάρισμα. Μπορούν να εφεύρουν και να 
διαδώσουν τη μεγαλύτερη μαλακία του κόσμου. Έτσι του δίδαξαν τα ινδάλματά τους, οι Χιτλερ, Γκε-
μπελς κτλ. Έχουν βαλθεί λοιπόν να μας πείσουν ότι ο ναζιστοχαιρετισμός  τους δεν είναι ναζιστικός 
αλλά αρχαιελληνικός. «…Η αλήθεια, πικρή για ορισμένους, για αυτόν τον χαιρετισμό, είναι πως δεν 
θα τον συναντήσει κανείς και πουθενά πριν τον 18ο αιώνα μ.Χ. Εν ολίγοις, είναι τόσο αρχαιοελληνι-
κός ο ναζιστικός χαιρετισμός, όσο αρχαιοελληνικές κομμώσεις είναι και οι φαλάκρες που κοσμούν τα 
ακατοίκητα κρανία τους. Αλλά ακόμα και αρχαιοελληνικός να ήταν, δεν θα είχε καμία απολύτως τύχη 
αν δεν τον είχε καθιερώσει πρώτα το παρανοϊκό τους είδωλο, ο Αδόλφος. Απλά, για να μην κοροϊ-
δευόμαστε.» 

Πηγή: http://jungle-report.blogspot.gr/2011/01/blog-post_20.html
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Την 1/02/2013 ο μετανάστης μικροπωλητής Babakar Ndiaye από τη Σενεγάλη,έχασε τη ζωή του 
καταδιωκόμενος απο τους δημοτόμπατσους του «Δημοκράτη» Καμίνη.
Φυσικά δεν πρόκειται για αυτοκτονία όπως θέλουν να παρουσιάσουν τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε και το 
κράτος,το οποίο για άλλη μια φορά αναδεικνύει το ρατσιστικό του πρόσωπο,βγάζοντας λάδι τους 
δημοτόμπατσους,που κατ’άλλα κυκλοφορουν κόβοντας κλήσεις.Θεωρούμε πως πρόκειται ξεκάθαρα 
για δολοφονία,με φυσικούς αυτουργούς τους δημοτόμπατσους.Άλλωστε αποτελούν κι αυτοί κατα-
σταλτικό μηχανισμό.
Το κυνήγι των μεταναστών δεν είναι μεμονωμένο( κι αν στην πορεία πεθάνει και κανένας,δεν τρέχει 
και τίποτα!Βγάζουμε ένα δελτίο τύπου  ότι είναι αυτοκτονία και καθαρίσαμε!)Αντίθετα αποτελεί επιλο-
γή του επίσημου κράτους η επίθεση σε μικροπωλητές,κυρίως σε μετανάστες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σχεδόν σε καθημερινή βάση κυνηγητό των μικροπωλητών 
έξω από την Α.Σ.Ο.Ε.Ε,καθώς και σε τοπικό επίπεδο το παράδειγμα της κινέζας μικροπωλήτριας της 
οποίας αρπαξαν την πραμάτια τραμπουκίζοντάς τη και πιάνοντάς τη από το λαιμό.
Στα πλαίσια της ανάδειξης του ζητήματος στην τοπική κοινωνία καθώς και στο επίπεδο δράσεων 
αλληλεγγύης,καλέστηκε πορεία στα Γιάννενα από την κοινότητα των Σενεγαλέζων.
Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε στην πορεία από την κοινότητα των σενεγαλέζων.

Ακόμα μία φορά η αστυνομική βία καταλήγει σε
 δολοφονία

 Μετά το Νιγηριανό Tony Onoua  είναι η σειρά του Babacar Ndiaye.Στις 1 Φεβρουαρίου 
2013 γύρω στις 20:30 αστυνομικοί της δημοτικής αστυνομίας κυνηγούν κάποιους μετανάστες 
μικροπωλητές που πουλούσαν κοντά στη στάση του Μετρό στο Θησείο.Συλλαμβάνουν έναν από τους 
μικροπωλητές και τη στιγμή που προσπαθούν βίαια να του πάρουν την πραμάτια του,πέφτει από έναν 
τοίχο 7 μέτρων και σκοτώνεται ακαριαία στις γραμμές.
 
 Το όνομά του ήταν Babacar Ndiaye,ήταν 38 χρονών,από τη Σενεγάλη,παντρεμένος και πα-
τέρας 2 παιδιών.Αφού τον οδήγησαν βίαια στο θάνατο,τα ΜΜΕ τον παρουσίασαν σαν άτομο ψυχολογι-
κά διαταραγμένο.Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτη την εκδοχή ως άλλοθι.Αυτό που απαιτούμε είναι να 
λάμψει η αλήθεια και οι δολοφόνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.Καταγγέλουμε ότι στην Ελλάδα οι 
μετανάστες-μικροπωλητές αντιμετοπίζονται σαν ψυχοπαθείς.Καταγγέλουμε τη βία και την κακομετα-
χείριση που βιώνουμε καθημερινά,σε αυτή τη χώρα όπου οι μετανάστες δε γνωρίζουν καμία εκτίμηση 
και αποτελούν το στόχο φασιστών και μπάτσων.Αυτή η δολοφονία δείχνει ακόμα μια φορά το αληθινό 
πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας .Ο θάνατος του φίλου μας Babacar Ndiaye δε θα ξεχαστεί 
ποτέ,συμβολίζει όλα τα δεινά της μετανάστευσής μας στην Ελλάδα.Το μόνο που ελπίζουμε είναι ότι 
αυτό το ασυγχώρητο γεγονός θα είναι το τελευταίο και ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί θα σταματήσουν 
αμέσως αυτές τις απάνθρωπες συμπεριφορές ενάντια στους μετανάστες.
                                                   

  Η Σενεγαλέζικη κοινότητα στα  Ιωάννινα 
                                                             Φεβρουάριος 2013
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Πέμπτη, 28/3 Ρέθυμνο
 Την Πέμπτη 28/3 περίπου 15 νεοναζί της ΧΑ ,στην πλατεία 
των 4 Μαρτύρων,  επιχείρησαν να μοιράσουν προπαγανδιστικό 
υλικό, ενώ ταυτόχρονα άλλοι τόσοι από αυτούς ήταν σκόρπιοι 
στις γύρω γωνίες και τις καφετέριες. Άτομα από τον ευρύτερο 
αντιφασιστικό χώρο στο Ρέθυμνο πληροφορήθηκαν  για το γεγονός 
και κινήθηκαν επιθετικά απέναντι στους φασίστες. Έγινε συμπλοκή, 
τους πήραν όλο το υλικό μέσα από τα χέρια, τους απώθησαν και 
κατέλαβαν τον δημόσιο χώρο δείχνοντας έμπρακτα ότι οι φασίστες 
δε μπορούν να σταθούν στο Ρέθυμνο. Στο τέλος οι φυλάδες και 
τα κείμενα της Χ.Α κάηκαν επιδεικτικά, δείχνοντας ποιό θα είναι το 
μέλλον κάθε φασιστικής προσπάθειας. 

Δευτέρα, 1 /4 Θάσος
 Την Δευτέρα 1/ 4 κάτοικοι και σύλλογοι του χωριού 
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Ποταμιάς Θάσου και 
απομόνωσαν τους φασίστες που σκόπευαν να διανείμουν τρόφιμα. 
Ταυτόχρονα, απέτρεπαν όσους είχαν εκφράσει την πρόθεση να 
λάβουν τα δωρεάν τρόφιμα που θα διένειμαν τα μέλη της Χρυσής 
Αυγής.  Στα πανό που κρατούσαν αναγράφονταν συνθήματα όπως 
«ο φασισμός δεν θα περάσει.Μη γίνεσαι το ψάρι που σε ταΐζουν» 
και «ο φασισμός νικιέται με αγώνες και όχι με ελεημοσύνες», 
ενώ σε ανάλογο ύφος ήταν και τα συνθήματα που φώναζαν οι 
συγκεντρωμένοι κάτοικοι.
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Τρίτη, 2/4 Χανιά
 Το  απόγευμα  της Τρίτης 2/4 ομάδα γνωστών  
χρυσαυγιτών των Χανίων αποφάσισαν να κάνουν επίδειξη 
«πατριωτισμού» ξυλοκοπώντας μετανάστες στην Αγορά και 
προκαλλώντας μέλη της Original 21 έξω απ τον τοπικό σύνδεσμο, 
και μέλη του ΚΚΕ έξω από τα τοπικά γαφεία . Στη συνέχεια θεώρησαν 
καλό να γιορτάσουν το «κατόρθωμά» τους σε καφετέρια στο παλιό 
λιμάνι. Ωστόσο, οι φασιστικοί τραμπουκισμοί δεν γίνονται ευκολα 
αποδεκτοί στη πόλη. Εξοργισμένοι αντιφασίστες/αντιφασίστριες   
τους προπηλάκισαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.                                                                                                                   
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο χρυσαυγίτης Βλαμάκης, 
γνωστός για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς και τις υπερήφανες 
φωτογραφήσεις στο Νταχαου, κατέληξε στα νερά του λιμανιού 
και οι υπόλοιποι στο νοσοκομείο.

Δευτέρα 25/3 Λουτράκι
 Κατά την διάρκεια εκδηλώσεων για την 25 Μαρτίου 
,ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής στην Κορινθία Ευστάθιος 
Μπούκουρας, επιχείρησε να καταθέσει στεφάνι εν μέσω 
αποδοκιμασιών των συγκεντρομένων κατοίκων. Η ασπίδα, 
όμως, που του πρόσφεραν οι χρυσαυγήτες μπράβοι του δεν 
απέτρεψε τους αντιφασίστες να τον πλησιάσουν και να του 
πάρουν το στεφάνι απ τα χέρια. Αμέσως ξέσπασε συμπλοκή 
σώμα με σώμα με την αστυνομία να τους γλιτώνει για ακόμα 
μια φορά απ τα ‘χειρότερα’.

Τρίτη 15/1 Ηράκλειο
 Συμπλοκή με φασίστες στο Ηράκλειο το απόγευμα της 
15ης Ιανουαρίου. Οι φασίστες 20 με 30 άτομα που έκαναν μοί-
ρασμα σε μεγάλο δρόμο της πόλης δέχτηκαν επίθεση από περίπου 
50-60 αντιφασίστες/στριες και μετά από πεντάλεπτη συμπλοκή 
τράπηκαν σε φυγή. Δύο διμοιρίες ΜΑΤ επενέβησαν ακριβώς την 
στιγμή που οι ναζί άρχισαν να τρέχουν δείχνοντας την από τα πριν 
συνενόηση τους. Μετά την επέμβαση των μπάτσων με δακρυγόνα 
και κρότου λάμψης οι νεοναζί τους προέτρεπαν να κυνηγήσουν 
τους αντιφασίστες. Πέντε χρυσαυγιτες στο νοσοκομείο με ράμματα, 
διασίσεις και σπασμένα μέλη.

Ούτε στο Λουτράκι...

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Με	αφορμή	τα	100	χρόνια	
απελευθέρωσης	των	Ιωαννί-
νων	και	τον	εθνικό	παροξυ-
σμό	βγάλαμε	και	κολλήσαμε	
την	παρακάτω	αφίσα	στην	

πόλη.

 Ο φασιστικός χαιρετισμός του Γιώργου Κατίδη για το γκολ που 
πέτυχε στο ματς με τη Βέροια,  εξόργισε την Original. Απόσπασμα από την 
ανακοινωσή τους:
 <<... Πλέον είσαι ανεπιθύμητος και καταζητούμενος ανάμεσά 
μας!Τα δάκρυά σου δεν μας πείθουν... οι δικαιολογίες σου το ίδιο!Οι 
γερμανοτσολιάδες, οι νενέκοι και οι προσκυνημένοι, όσοι δηλαδή πριν από 
εσένα χαιρετούσαν με τον ίδιο τρόπο, είχαν και αυτοί δικαιολογίες. Η ιστορία 
δεν τους ξεχνά !
ΕΜΕΙΣ , Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ , ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ! >>
Είναι πολλές οι κερκίδες που δεν χωράνε φασίστες.
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Βίλα Ζωγράφου 2/2
Μετά τη συγκέντρωση μίσους που πραγματοποίησαν με αφορμή την 
«επέτειο των Ιμίων» μια ομάδα φασιστών κατευθύνθηκε στον Αυ-
τοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο Μπερντέ όπου και προσπάθησε 
να παραβιάσει τη βιτρίνα της εισόδου. Έγιναν όμως αντιληπτοί από 
περίοικους και τράπηκαν σε φυγή.
Στη συνέχεια η ίδια ομάδα επιτέθηκε στην κατάληψη της Βίλα Ζω-
γράφου όπου και απωθήθηκε από την περιφρούρηση, παρατώντας 
έξω από το χώρο της κατάληψης μοτοσυκλέτες.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν διμοιρίες των ματ & δίας οι οποίοι, πέρα 
από το κλίμα τρομοκρατίας που έστησαν για ακόμη μια φορά στη 
γειτονιά μας, έστησαν και ολόκληρη επιχείρηση για τη μεταφορά των 
μοτοσυκλετών, κάποιες από τις οποίες φημολογείται ότι ανήκουν σε 
μπάτσους. Σε χρόνο ρεκόρ έφτασαν στο σημείο πολλοί περίοικοι, 
εμποδίζοντας με την παρουσία τους ενδεχόμενη εισβολή στο χώρο 
της κατάληψης. 
ΟΥΤΕ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ.

Εκδηλώσεις-Αφίσες

εΜεις πΟΤε θΑ Απελευθερω-
θΟυΜε ΑπΟ ΤΟυς Απελευθε-

ρωΤες ΜΑς ;

Για περισσότερο υλικό και τα προηγούμενα 
έντυπα
επισκευθείτε το site μας

antifa-i.gr

Στον Α.ΚΟΙ.Χ.Ι. πραγματοποιήσαμε βιβλιοπαρουσίαση-
συζήτηση του βιβλίου SCALP. Η καταγωγή του γαλλικού ριζο-
σπαστικού αντιφασιστικού κινήματος (1984-1992), εκδόσεις 
Antifa Scripta και προβολή του ντοκιμαντερ Chasseur de skins.
 

Στα πλαίσια αντιφασιστικού διημέρου που έγινε από κοινού με την 
αντιφασιστική συνέλευση No Pasaran στις 19-20 απρίλη,διεξήχθη 
εκδήλωση με θέμα τις εμπειρίες από το αντιφασιστικό κίνημα στη 
Ρωσία όπου προβάλαμε το ντοκιμαντέρ ‘‘antifa attitude’’.



ςχετικά με την σύλληψη του αρνητή στράτευσης Μ. εξίογλου

“Αν υπάρχει κάποιο νόημα στη λέξη πατρίδα σίγουρα για εμάς δεν είναι το μίσος για το γείτονα Τούρκο, Μακεδόνισσα, Αλβανό 
κτλ. εργαζόμενο, μαθήτρια, φοιτητή που αναγκάζεται να καταπίνει τις αντίστοιχες αηδίες περί εθνικού συμφέροντος που μας 
ταΐζει και η εγχώρια άρχουσα τάξη και η στρατοκρατική κάστα (ευτυχώς αδύναμη και σε απαξίωση όσο ποτέ σε αυτή τη χώρα). 
Μας είναι ξεκάθαρο πως το μέτωπο σύγκρουσης που διαλέγουμε είναι ενάντια στο αφεντικό μας, στο λαμόγιο πολιτικό που μας 
κυβερνά, τους κεφαλαιοκράτες του τόπου που μας κοροϊδεύουν στα μούτρα, έναντια στον κάθε τύπου φασίστα της διπλανής 
πόρτας και όχι εναντίον των απέναντι (που η αμαρτία τους είναι απλά ότι γεννήθηκαν απέναντι).” 
(Απόσπασμα από την δημόσια δήλωση άρνησης στράτευσης του Μενέλαου Εξίογλου μαζί με άλλους 6 συντρόφους)

     Στις 18 Απριλίου, συνελήφθη κάτω από το σπίτι του ο αρνητής στράτευσης Μενέλαος Εξίογλου την ώρα που ξεκινούσε για 
τη δουλειά του. Η σύλληψη έγινε με την διαδικασία του αυτόφωρου για το αδίκημα της ανυποταξίας. Αρχικά πραγματοποιήθηκε 
προσαγωγή στο Α.Τ Άνω πόλης, το μεσημέρι μεταφέρθηκε στην ΓΑΔΘ και την επομένη  ξεκίνησε η μεταγωγή του στην Αθήνα 
για να περάσει από στρατιωτικό ανακριτή. Και όλα αυτά ενώ 4 μήνες πριν  στις 18 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου είχε 
καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 4 μήνες με ένα χρόνο αναστολή με την ίδια κατηγορία από το στρατοδικείο της Λάρισας.
     
    Η επιθετική και εκδικητική πολιτική που εξαπολύεται εις βάρος των αρνητών στράτευσης επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά 
μετά τις διώξεις του Νίκου Καρανίκα και του Μπάμπη Ακριβόπουλου. Η καταστολή που βιώνουν οι αρνητές στράτευσης (εφαρμο-
γή προστίμου 6.000 ευρώ, απανωτές δίκες) έρχεται να συμπληρωθεί με συλλήψεις, μεταγωγές και καταδίκες που στόχο έχουν 
όχι μόνο την οικονομική εξαθλίωση αλλά και την κοινωνική διαπόμπευση. 
   
   Ως ολικοί αρνητές στράτευσης ο λόγος της έμπρακτης τοποθέτησής μας απέναντι στο στρατό και τον μιλιταρισμό είναι σαφής. 
Ο στρατός αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα των κυρίαρχων για να διαιωνίζουν την αναπαραγωγή της εξουσίας τους. Εκτός από 
εργαλείο επέκτασης του κεφαλαίου στο εξωτερικό αποτελεί και το κύριο εργαλείο των κυρίαρχων τάξεων στο εσωτερικό, προ-
κειμένου να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των υποτελών. Η δικιά μας θέση ωστόσο, στον κοινωνικό ανταγω-
νισμό βρίσκεται στη μεριά των εκμεταλλευόμενων, αυτών που παράγουν τον πλούτο αυτού του κόσμου και αγωνίζονται και όχι 
στη μεριά των κυρίαρχων. Συνεπώς, η άρνηση να υπηρετήσουμε αυτό το θεσμό είναι αξιακή μας τοποθέτηση. Τη θέση αυτή την  
έχουμε επιλέξει συνειδητά και δεν σκοπεύουμε να την απαρνηθούμε…

- ΑλλHλεΓΓYΗ ςΤΟΝ ΑρΝΗΤΗ ςΤρΑΤευςΗς ΜεΝελΑΟ εΞιΟΓλΟυ!
- ΚΑΜιΑ ΔιωΞΗ ςΤΟυς ΑρΝΗΤες ςΤρΑΤευςΗς!

antifa-i.gr


